
ชื่อผลงาน   ระบบการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคณะฯ ออนไลน์  
เจ้าของผลงาน   ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่ม   การพัฒนาระบบการให้บริหาร 
ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รายงานข้อมูลตัวชี้วัดคณะฯ โดยการส่ง
บันทึกให้สาขาเพ่ือขอข้อมูล และด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการดังกล่าวมีหลาย
ขั้นตอน และเกิดความล่ าช้ า ในการายงานข้อมูล โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ ต้ องการความช่ วยเหลือจาก                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ในทุกๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลรวมถึงวิธีการเขียนรายงานข้อมูลตัวชี้วัดคณะฯ 
และเอกสารที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐาน     
          ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับทราบปัญหาที่สะท้อนจากสาขาวิชาฯ จึงได้พัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลตัวชี้วัดคณะฯ ให้เป็นแบบกรอกข้อมูลออนไลน์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลกลางของ
คณะได้ และระบบยังสามารถอ านวยความสะดวกในการเขียนรายงาน โดยมีข้อความตัวอย่าง และสามารถสั่ง 
Export file ในรูปแบบของไฟล์เอกสารได้  

วิธีการด าเนินการ  
1.  รวบรวมปัญหาที่เกิดจากหลายส่วนงาน 
เช่น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ 
2.  เมื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการน าเสนอ
ผู้บริหาร และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ  
1. การท างานเป็นทีม 
2. การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. การสนั บ สนุ น การด า เนิ น งาน ขอ ง
ผู้บริหาร 

ผลส าเร็จของงาน  
ท าให้การท างานมีระบบที่สามารถควบคุมกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูล

แบบ Real Time ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการท างาน ทรัพยากร เวลา 
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
ระบบการท างานที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเก็บ

ข้อมูลอ่ืนๆ ได้ และลดขั้นตอนการท างาน ลดทรัพยากร เวลา การจัดการระบบการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้ง
กับตนเอง องค์กร และผู้รับบริการ 



ชื่อผลงาน   คำรองออนไลน  

เจาของผลงาน   นางสาวภัทรนันท วรรณศร ีแผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร  

   มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 

กลุม   การพัฒนาระบบการใหบริการ 

ขอมูลผลงาน  

ปญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสรางผลงาน  

ตามที่ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus 

Disease (COVID-19)) ทำใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกนทำการปดสถานที่ช่ัวคราว 

จึงสงผลใหนักศึกษาไมสามารถเขามาติดตองานหรือสงคำรองที่แผนกงานวิชาการและวิจัยได 

          แผนกงานวิชาการและวิจัย ไดรับทราบปญหาที่สะทอนจากนักศึกษา จึงไดพัฒนาระบบการสงคำรอง

ออนไลน เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น นักศึกษาสามารถสงคำรองออนไลนโดยการกรอกขอมูลและแนบไฟลผานระบบ

ที่จัดทำขึ้น  

 

 

 

 

 

 

  

 จากสถิติการใชคำรองออนไลนพบวามีการใชคำรองออนไลนลดลง เน่ืองจากตามประกาศจังหวัดขอนแกน 

เรื่อง ผอนคลายมาตรการ การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด

ขอนแกน ผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทำใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน สามารถเปดทำการไดตามปกติ ทำให

นักศึกษาสามารถเขามาดำเนินการสงคำรองไดที่แผนกงานวิชาการและวิจัยได 

วิธีการดำเนินการ  

1.  รวบรวมปญหาที่เกิดจากหลายสวนงาน เชน ผูรับบริการ ผูใหบริการ 

2.  เมื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวเรียบรอยแลวก็ไดมีการนำเสนอผูบริหาร 

ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จ  

1. การทำงานเปนทีม 

2. การรวบรวมปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน 

3. การสนับสนุนการดำเนินงานของผูบริหาร 

ผลสำเร็จของงาน  

ทำใหสะดวก รวดเร็ว ตอผูรับบริการมากขึ้น และสามารถลดขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากร เวลา และใช

เทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอมูลไดทันที 

ประโยชนตอองคกรและการเรียนรูที่นำไปใช  

ระบบการทำงานที่แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดทำขึ้นสามารถนำไปประยุกตใชกับการเก็บขอมูลอ่ืนๆ ได 

และลดขั้นตอนการทำงาน ลดทรัพยากร เวลา การจัดการระบบการทำงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนทั้งกับตนเอง 

องคกร และผูรับบริการ 



ชื่อผลงาน  การใช้แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อประชาสัมพันธ์ 
เจ้าของผลงาน นางสาวพีรภาว์ ชุมผาง ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น 
กลุ่มผลงาน  ด้านการให้บริการ 

ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิมหรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  

งานประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการ
ปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ อาทิ Facebook Website สื่อสิ่งพิมพ์          
ป้ายประกาศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เกิดการรับรู้ 
รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์โดย
สถิติการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรม ศาสตร์ในปี  2563 เฉลี่ย เดือนละ 11 หัวข้อข่าว                 
ในการประชาสัมพันธ์ จ าเป็นจะต้องได้รับข้อมูล และ ภาพถ่าย อย่างละเอียดและถูกต้องเพ่ือการประชาสัมพันธ์              
มีประสิทธิภาพ ควรมีการระบุข้อความให้ชัดเจนว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือเอกสารแนบเพ่ือเป็นข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได ้ 

จากปัญหาด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยทั่วไปพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ขาดการ
ประสานงานด้านวางแผนประชาสัมพันธ์ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน เข้าใจผิดพลาด ล่าช้าในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและขาดเอกสารหลักฐานในอ้างอิงแหล่งที่มา เพ่ือลดการด าเนินงานที่ผิดพลาดและล่าช้า จึงได้น าการใช้
แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยได้แนบ
แบบฟอร์มเพ่ือดาวน์โหลดการขอใช้บริการไว้ในเว็บไซด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหมวดหมู่บริการบุคลากร 

วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. ให้ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ท าการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอ
ใช้บริการไว้ในเว็บไซด์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. ส่งแบบฟอร์มการขอใช้บริการ ผ่าน Inbox Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.
ขอนแก่น หรือ ผ่านไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะฯ Line Id : Peerapar A. หรือ add line  
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 080-405-5304                             

3. ให้แนบรูปภาพต้องการเผยแพร่ผ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ไฟล์ JPG หรือ PNG                                                                                                  

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
1. บุคลากรมีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ 
2. มีการท าความเข้าใจในการติดต่อประสานงานภายในองค์กร 
3. มีเอกสารหลักฐานในการอ้างอิงแหล่งที่มาจากการประชาสัมพันธ์ 

ผลส าเร็จของงาน   

1.  ลดการด าเนินงานที่ผิดพลาดและล่าช้าในการประชาสัมพันธ์  
 2.  ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์มีความถูกต้องมีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้ 
 3.  ข้อมูลข่าวสาร อัพเดททันเวลาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4.  มีการสื่อสารและวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 
 5.  การประชาสัมพันธ์จะด าเนินการได้ไม่เกิน 15 นาทีเมื่อท าการส่งการใช้แบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ มายังเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 



 
ชื่อผลงาน   พัฒนาการบริการด้วยระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา  
เจ้าของผลงาน   นางยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางศุภรัตน์ พลไชยสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
บทน า   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีก าหนดไว้ว่า  ให้คณะกรรมการประจ า  
คณะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และมีพฤติกรรมดีสมควรได้รับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย  
เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยและขออนุมัติให้ปริญญา  เมื่อสอบได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาต่างๆ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00  และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้ก าหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  2553       
เป็นต้นไป  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามมาหลายอย่าง เช่น ไม่มีระบบ
การจัดเก็บที่ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  การตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต้องเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
เท่านั้น ร่วมถึงการเก็บข้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็เกิดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล และปัญหาเรื่องไวรัสท าให้
ข้อมูลสูญหายท าให้ไม่สามารถรายงานผลหรือท าการตรวจสอบได้ เป็นต้น เมื่อพบเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นท าให้
บุคลากรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

หลักการและเหตุผลในการสร้างงาน  
งานบริการการศึกษา แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-

อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นผู้ดูแลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัย  และวิทยาเขตที่นักศึกษาสังกัดได้ก าหนดไว้ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา  
2553  เป็นต้นไป  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช -
มงคลอีสาน โดยช่วงแรกยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมมาใช้  จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น        
การเก็บข้อมูลผิดพลาดการสูญหายของข้อมูลท าเป็นเอกสาร  การตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่
สามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้   รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย เป็นต้น ดังนั้น             
คณะด าเนินงานจึงได้คิดริเริ่มประชุมร่วมกัน  ทั้ง 4 วิทยาเขต เพ่ือจัดท าระบบการเก็บข้อมูลกิจกรรมน ามาใช้เก็บ
ข้อมูล จึงได้น าเอาระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมมาประยุกต์ให้ใช้การเก็บข้อมูลกิจกรรมให้สอบคล้องกับบริบทในการ
ท างานของแต่ละหน่วยงาน   
 
 วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนการท างาน  

1.   รวบรวมปัญหาที่เกิดจากหลายส่วนงาน  เช่น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ  ผู้ควบคุมกระบวนการ 
2.   มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือจัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา (เชิญ

ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ระดับคณะ  และหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมประชุม)  
3.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าค าสั่ง ก าหนด

หน้าที่ให้ชัดเจน 
4.  ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  ได้เข้าร่วมตามปฏิทินกิจรรมนักศึกษา

ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
5.  จัดท าการประชาสัมพันธ์เปิดให้สมัครระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม  ให้กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าสมัคร 
6.  ติดตามผลการสมัครระบบบริหารข้อมลูกิจกรรม 



7.  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม ในระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม  โดย ใช้
หนังสือเวียน  สื่อระบบสารสนเทศต่างๆ  

ผลและอภิปรายการด าเนินการ  
ผลการด าเนินงานที่เกิดความส าเร็จเนื่องจากสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ดังนี้  
1. นโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ  สนับสนุน  กิจกรรม 
3. แรงจูงใจที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรม เช่น ความรู้  สิทธิที่นักศึกษาจะได้รับ(จ านวนหน่วยกิจกรรม)  

ประกาศนียบัตร  วุฒิบัตร เป็นต้น 
4. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามความต้องการ 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามแผนบรรลุตามเป้าหมาย 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จของงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
ท าให้การท างานมีระบบที่สามารถตรวจสอบและมีความ

น่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลและรายงานผลกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้รับบริการ 
ส่งผลให้การท างานมีความรวดเร็จมากข้ึน ไม่ต้องมาเก็บหลักฐานใน
รูปแบบเอกสาร  ท าให้ไมส่ิ้นเปลืองทรัพยากร  ลดจ านวนคนในการ
ท างาน และยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษาและผู้มาใช้บริการด้านอื่นๆ  ได้อีกด้วย และเห็นได้จาก
สถิติ การสมคัรเข้าระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง  

ปี 2561(แผนรับ 875 คน) ปี 2562(แผนรับ 1,170 คน) ปี 2562(แผนรับ 1,000 คน) 
สมัคร คิดเป็น

ร้อยละ 
ยังไม่
สมัคร 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สมัคร คิดเป็น
ร้อยละ 

ยังไม่
สมัคร 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สมัคร คิดเป็น
ร้อยละ 

ยังไม่
สมัคร 

คิดเป็น
ร้อยละ 

849 97 26 3 890 76 280 24 872 87 128 13 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
การน าระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลกิจกรรมนักศึกษานั้น  ท าให้การจัด

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบรรลุผลเชิงเวลา  คุณภาพ  ปริมาณ  และงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ บุคลากรมีแนว
ปฏิบัติที่ดี เช่น การจัดระบบการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  การติดตามผล  ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการรายงานผล  การตรวจสอบ และการอนุมัติผลในการแจ้งส าเร็จการศึกษ า
ต่อไป  



ชื่อผลงาน   การจัดการระบบการใช้ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมมศาสตร์    
เจ้าของผลงาน   นางยุพาภรณ์ น้อยหนองสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   นางศุภรัตน์ พลไชยสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  
 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มี
ส านักงานประจ าในการใช้งานเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสโมสรนักศึกษา ณ ชั้น B อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-
เยอรมัน ขอนแก่น ซึ่งมีนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยฯ มาใช้งานเป็นจ านวนมาก 
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการตามมาหลายอย่าง เช่น ไม่มีบุคลากรในการดูแลห้อง  อุปกรณ์ช ารุด  สูญ
หาย ได้รับเรื่องร้องเรียนในการใช้ห้องต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรได้มีการหา
แนวทางพัฒนาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

หลักการและเหตุผลในการสร้างงาน  
แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลส านักงานสโมสรนักศึกษา ณ ชั้น B อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน 
ขอนแก่น  โซน B ซึ่งเป็นห้องส าหรับใช้งานเกี่ยวกับการด าเนินงานทางสโมสรนักศึกษา  เนื่องจากอาคารดังกล่าว
เป็นอาคารที่เปิดใช้งาน เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2559 โดยระยะเริ่มต้น จึงยังไม่มีระบบการใช้งานหรือมาตรฐาน
การใช้ห้อง การเบิกจ่ายอุปกรณ์การจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเสียง คลูเลอร์น้ าร้อน-เย็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ    
ภายในห้องสโมสรนักศึกษา จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น เปิดแอร์ เปิดไฟ เสียบการน้ าร้อน ทิ้งไว้  
หลังจากการใช้ห้องเสร็จ และไม่ส่งคืนอุปกรณ์ท่ียืมไปใช้ระหว่างการจัดกิจกรรม อุปกรณ์สูญหาย เป็นต้น  

ดังนั้น แผนกงานพัฒนานักศึกษาจึงได้คิดริเริ่มการพัฒนาการใช้ห้องและอุปกรณ์ โดยได้น ามาตรฐาน 7ส 
มาปรับใช้งานและน ามาปรับปรุงเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น  
 
 วิธีการด าเนินการ  

1. รวบรวมปัญหาที่เกิดจากหลายส่วนงาน เช่น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้ควบคุมกระบวนการ 
2. เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนักศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบในการดูแลห้องสโมสร

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น B อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โซน B เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

3. เมื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา น าเสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือออกเป็นประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศมาตรการ
ใช้ห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. แจ้ งป ระกาศคณ ะวิ ศ วก รรมศาสต ร์  เรื่ อ งป ระกาศมาต รการ ใช้ ห้ อ งส โมส รนั กศึ กษ า                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. เชิญประชุมคณะกรรมการที่ใช้งานห้องสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมรับฟังการชี้แจงวิธีการใช้ห้องและข้ันตอน
การเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ  

1. การท างานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กร 
2. การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกัน 



3. การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผลส าเร็จของงาน  

ท าให้การท างานมีระบบงานที่สามารถควบคุมกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ ได้  รวมทั้ งสามารถตรวจสอบ  การใช้งานของ
ผู้รับบริการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องได้ ง่ายต่อการดูแลและ
บ ารุงรักษา บุคลากรท างาน ได้สะดวกมากขึ้น  ไม่ต้องค่อยตามหา
อุปกรณ์ที่ศูนย์หาย หรือใช้งานแล้วไม่น าส่งคืน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่ใช้งานมีอายุในการท างานที่ยาวนานมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ 
ประหยัดการใช้พลังงาน ประหยัดก าลังคน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม 
7ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สิ่งแวดล้อม) และฝึก
ให้นักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความรับผิดชอบและ
เรียนรู้มาตรฐาน 7ส ไปในตัว 

         ขัน้ตอนการควบคุมและตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
ระบบการท างานที่แผนกงานพัฒนานักศึกษาได้จัดท าขึ้น  สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน           

ในหน่วยงานอ่ืนได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้อง การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ และเป็นการฝึกฝนการท างานของบุคลากรให้รู้จัก
การแก้ไขปัญหา  การจัดการกับระบบการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเอง องค์กร และผู้รับบริการ 

 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศกึษา ตรวจสอบ 16.00-16.30 น. 

สโมสรนักศึกษา ตรวจสอบ 15.00-16.00 น 



ชื่อผลงาน ลดปัญหาการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ  
เจ้าของผลงาน  นางสาวพรทิพา  พันธ์คูณ  

กลุ่ม  การพัฒนาระบบการให้บริการ 
 

ข้อมูลผลงาน  
ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจ ในการสร้างผลงาน  
 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นผู้รับผิดชอบตรวจการเสนอขออนุมัติโครงการ ของสาขาวิชาฯ และ
ส านักงานคณบดีฯ แต่เนื่องจากในการขอนุมัติโครงการ เมื่อสาขาวิชาฯ ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน แล้วยังขาดเอกสาร ประกอบการขอ
อนุมัติโครงการ จึงท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องท าเอกสารเพิ่มและล่าช้า ดังนั้น แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จึง
ได้ปรับแบบฟอร์มเดิม เพื่อใช้ในการตรวจสอบขอนุมัติโครงการ เพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบว่าเอกสารประกอบการขออนุมัติ
โครงการครบถ้วนไม่ขาดตก และมีตัวอย่างการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการที่ชัดเจน  
 

 วิธีการด าเนินการ  
แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศกึษา ได้ด าเนินการปรับแบบฟอรม์การตรวจสอบโครงการฯ และตัวอย่างการเขียน

ขออนุมัติโครงการ โดยลงแบบฟอร์ม ง.8 และตัวอย่างขออนุมัติโครงการที่ถูกต้อง ไว้ในเว็บไซต์คณะฯ และในการตรวจสอบขออนุมัติ
โครงการ จะตรวจสอบ เอกสารบันทึกข้อความ  แบบฟอร์ม ง.8 ก าหนดการ ค าสั่ง ใส่ตัวช้ีวัด รหัสโครงการ ค่าใช้จ่าย หนังสือเชิญ
วิทยากร และตรวจสอบว่า มีเปลี่ยนแปลงโครงการหรือไม่ และแก้ไขมาแล้วกี่ครั้ง  โดยจะเช็คเอกสาร ตามใบปะหน้าตรวจสอบว่า
ตรวจสอบครบหรือไม่ เพื่อไม่ให้รายละเอียดด าเนินโครงการขาดตก และครบทุกข้อ หากไม่ครบแจ้งสาขาวิชาฯ และผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  

 
 
        
 

 
  
 
 
  
 
 
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ  
1. ความร่วมมือของสาขาวิชาฯ และผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. กระบวนการคิดปรับปรุงงานของบุคลากร 

3. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ค าแนะน า 
 

ผลส าเร็จของงาน  
 1.บุคลากรสามารถเขียนขออนุมัติโครงการได้ถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม 
 2. ลดปัญหาเอกสารไม่ครบและแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง 
 

ประโยชน์ต่อองค์กรและการเรียนรู้ที่น าไปใช ้ 
 สามารถลดปัญหาการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการที่ไม่ถูกต้องและเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบ 

แบบฟอร์มตรวจสอบโครงการเดิม แบบฟอร์มตรวจสอบโครงการใหม ่


